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Nabitý zámkařský podzim 2018
Letošní podzim se nese ve znamení mnoha výstav, ve-
letrhů, akcí a konferencí.   
Od počátku roku 2018 bylo 
jasné, že letošní podzim bude 
velice bohatý, co se týká oblasti 
bezpečnostního průmyslu, ve 
smyslu zabezpečení objektů, ať 
už mechanického, mechatronic-
kého či kombinovaného elektro-
nického. V plánu byl pro letošek 
For Arch v Praze a také Lock 
Fest v Karlových Varech. Ze za-
hraničních veletrhů to byl Essen 
Security v Německu. 
Všechny tři akce byly navíc 
soustředěny do jednoho měsí-
ce – září, a téměř se překrývaly. 
Ten, kdo chtěl stihnout všechno, 
měl co dělat a i tak šlo o pekelně 
nabitý program. Cech MZS-ČR 
stíhal přítomnost či alespoň za-
stoupení na všech akcích! Jed-
nak jako tradiční partner stánku 
Poradenské centrum na veletrhu 
For Arch, pak prostřednictvím 
banneru a distribucí cechovních 
materiálů také jako podporující 
organizace výstavy Lock Fest, 
a závěrem také jako celá výpra-
va na veletrh Security v Essenu, 
což bereme také již jako tradiční 
záležitost, kdy historicky prv-
ní zájezd Cech pořádal v roce 
2012. 
V tomto čísle Zpravodaje vám 
přiblížíme všechny tři akce. 
O letošním roce se dá ještě říci, 
že jeho dosavadní průběh byl ne-
smírně organizačně a pracovně 
náročný, neboť do všeho pro-

bíhaly přípravné fáze na zcela 
nové, již třetí, vydání Katalogu 
doporučených výrobků 2018, 
který doznal podstatných změn 

a rozšíření oproti svým dvěma 
předešlým generacím.

Tomáš Pospíšil
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Na letošním ročníku veletrhu For 
Arch 2018 Cech MZS-ČR parti-
cipoval více než obvykle. A sice 
tím, že byl jedním z pořadatelů 
a organizátorů velké celoden-
ní konference se dvěma bloky. 
Téma konference mělo dopo-

lední část, na které byl zahájen 
a představen, již zmiňovaný, 
preventivní projekt Zabezpečte 
se. A druhou odpolední část s té-
matem Bezpečná škola. Nejprve 
však o dopolední části.

Jednalo se o uzavřený blok – 
pouze pro bezpečnostní sbory, 
tedy Policie ČR – útvary majetko-
vé trestné činnosti, a další složky 
státní správy, jako pracovníky 

VELKÁ KONFERENCE FOR ARCH 2018 INZERCE

prevence z krajských úřadů a 
magistrátů. Tento blok sestával z 
několika přednášek a prezentací 
z nichž první byla nejobsáhlejší, 
z pera Ministerstva vnitra ČR a 
Policie ČR. JUDr. Tomáš Ko-
níček uvedl celou prezentaci, 

a významnou část včetně statis-
tických údajů přednesl pplk. Ing. 
Michal Herma z Úřadu služby 
kriminální policie a vyšetřová-
ní, z Odboru obecné kriminality 
Policejního prezidia ČR. Pan 
Herma také působí, jako koor-
dinátor projektu Zabezpečte se, 
mezi Policií a CMZS. Zajímavé 
statistické údaje se týkaly pře-
devším vloupání do bytů, rodin-
ných domů, ale také rekreačních 

objektů. Překvapivé byly také 
krádeže krátkých a dlouhých 
zbraní. Trend vloupání, tedy ná-
silného vniknutí do objektu, má 
stále kolísavý charakter a stále 
se dějí stovky vloupání. Je tedy 
omyl domnívat se, že i přes celo-

republikový průměr, který mírně 
klesá, majetkové trestné činnosti 
ubývá. Statistické údaje jsou 
toho jasným důkazem a proble-
matické regiony naší země stále 
„bojují“ s tímto typem kriminality. 
Co je však ještě zřetelnější – je 
fakt, že pachatelé používají stále 
stejné osvědčené metody (kro-
mě vynalézání nových) a vyu-
žívají toho, že spousty objektů 
jsou BOHUŽEL neustále špatně 

Důležitý veletrh pro Cech MZS-ČR
For Arch 2018 a velká konference o novém celorepub-
likovém preventivním projektu Zabezpečte se! Chraňte 
majetek sobě i svým sousedům. 

Xesar 
Mnohostranné bezpečnostní řešení
Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť 
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar. 
Plus flexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

AirKey 
Jednoduše inteligentní
tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey 
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během 
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána 
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

4KS 
Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

Přehled výhod 4KS
  pro komplexně strukturované
  uzamykací systémy
  s bezpružinovou technologií
  v modulovém provedení (SYMO)

Mechanické a elektronické 
bezpečnostní systémy 
od společnosti EVVA
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zabezpečeny. Tato neblahá 
skutečnost se přitom týká toho 
nejzásadnějšího – cylindric-
kých vložek, které jsou v mnoha 
případech ještě z dob, kdy svět 
takřka „nevěděl“ o SG metodě 
a bumping nebyl mezi pachateli 
tolik známý. Kriminalisté potvrdili, 
že někdy jsou překonány vložky 
i více jak 20 let staré. 
To mimochodem můžeme potvr-
dit i z letošního ročníku stánku 
Poradenského centra, kdy nám 
návštěvníci veletrhu ukazovali 
svoje svazky klíčů a ptali se, 
zdali jsou jejich vložky „nějak“ 
bezpečné…  Je tedy zřejmé, že 
prevence a osvěty je stále málo 
a proto je tento další projekt 
zcela na místě! A už jen tím, že 
svým charakterem má oslovovat 
nejširší vrstvy obyvatelstva. 

Další přednášku uvedl cechmistr 
Ing. Petr Fráz. Představil v ní 
zbrusu novou mobilní aplikaci, 
o které jsme vás informova-

li v minulém čísle, ve článku 
z Valné hromady v Plzni. V tu 
dobu byla aplikace ještě v hlubo-
kém vývoji. Nyní však již hotová 
a připravená aplikace s názvem, 
jak jinak než – Zabezpečte se, 
bude možná ke stažení od 15. 
října 2018 v App Store a na 
Google Play. Aplikace vysvětluje 
zásady mechanického zabezpe-
čení v různých typech objektů 
a zároveň doporučuje přede-
psané normy k bezpečnostním 
RC třídám, aby zákazník přesně 
věděl, co má požadovat u pro-
dejce. A aby to měli občané co 
nejjednodušší, a nemuseli se 
obávat, k jakému obchodníkovi 
zajít – tato aplikace přímo nabízí 
a doporučuje sortiment a služby 
všech členů CMZS ze všech 
regionů České Republiky. Tedy 

pouze naše členy a žádné jiné! 
Databáze je pravidelně aktualizo-
vaná a aplikace nabízí i kontak-
tování člena a snadné vyhledání 
jeho provozovny pomocí Google 
Maps. Tento významný počin tak 
posouvá působnost Cechu, jako 
odborného oborového garanta 
nejen mechanického zabezpeče-
ní v ČR na zcela novou úroveň. 
Je třeba říci, že celá aplikace, její 
náplň a obsah, vznikaly v CMZS, 
a velká zásluha patří cechmistro-
vi, který tvořil její koncepci a in-
formační rámce. Aplikaci uvedla 
do života vývojářská firma.

Třetí prezentací se představil 
portál Sousedé.cz, jako nový 
distribuční on-line kanál informa-
cí o projektu a jeho nové aplikaci 
pro předsedy SVJ a bytových 
družstev z regionů celé ČR, 
a dalších více jak 60 000 regis-
trovaných uživatelů. V minulém 
čísle jsme rovněž představovali 
tento portál a problematiku bez-

pečnosti objektů bytových domů.
Není od věci také zmínit, že 
v projektu Zabezpečte se, jsou 
zapojeny i další významné 
instituce, zejména pro šíření 
informací mezi obyvatelstvo – 
a sice Pražské arcibiskupství 
a Českomoravská myslivecká 
jednota. Tyto instituce, společně 
s portálem Sousedé.cz, Cechem 
MZS-ČR, Policií ČR a Ministers- 
tvem vnitra ČR tvoří distribuční 
síť, jak se maximum informací 
může dostat k širokým vrstvám 
veřejnosti.
Poté následovala přestávka 
na oběd a byl zahájen druhý 
blok s názvem Bezpečná škola, 
základ bezpečné obce, který za-
hájil Ing. Libor Sladký, prezident 
Asociace bezpečná škola (ABŠ) 
se svojí přednáškou o aplikaci 

normy ČSN 73 44 00 v praxi – na 
konkrétních školských objektech. 
Zároveň byly představeny i poří-
zené snímky několika auditova-
ných objektů, které dokladovaly 
smutnou skutečnost, že situace 
v těchto zařízeních je opravdu 
mnohdy žalostná. 
Dále vystoupil zástupce Středo-
českého kraje pan Milan Fára 
se svou prezentací, o tom, jak 
probíhá čerpání dotací z evrop-
ských fondů – jako příspěvek 
školám, které právě provedly 
bezpečnostní audit. Což je záro-
veň známkou, že toto téma má 
celoevropský charakter. 
S následující přednáškou se 
představil cechmistr Ing. Petr 
Fráz. A sice o tom, jak naše aso-
ciace vnímá aplikaci této normy 
nejen v rámci vlastních auditů 
a kritických míst, nýbrž i z pohle-
du samotných auditorů, kterých 
již několik v řadách našich členů 
máme. Tedy prezentace byla ze-
jména o reálných zkušenostech 

z provádění prvních auditů. Což 
je z hlediska celorepublikového 
působení CMZS nově i na této 
úrovni, čerstvá zkušenost a další 
rovina spolupráce se státním 
sektorem, respektive krajskými 
orgány a magistráty, jakožto 
zřizovateli škol.
Po úspěšném absolvování konfe-
rence, mnoha zajímavých před-
nášek, respektive zájmu ze stra-
ny posluchačů, je příští ročník 
veletrhu For Arch 2019 koncipo-
ván opět s konferencí, tentokrát 
pro auditorium z řad předsedů 
SVJ a bytových družstev, kterých 
je téma zabezpečení objektů 
týká především. Tato koncepce 
je aktuálně předjednána i se zá-
stupci výstaviště v Letňanech.

Tomáš Pospíšil

ZABEZPEČTE SE
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ZABEZPEČTE
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ZABEZPEČTE SE

Logo projektu: Zabezpečte se

- včetně náhledu v piktogramu pro mobilní aplikaci
- dohodnuté barvy: Zelená - Bezpečná země (CMZS), Modrá - PČR, MV-ČR
- text: Černá

a)

b)

c)

d)
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Poradenský stánek a aliance tří 
institucí – MV-ČR, PČR, CMZS 
na veletrhu For Arch dávno není 
nic nového. Po několikaletém ab-
solvování však již lze bilancovat, 
jaký průběh mělo posledních cca 
5 ročníků, a s čím vším jsme se 
presentovali.

Nejprve zhodnotíme velikost plo-
chy stánku. Ta se měnila takřka 
každý rok, nicméně je třeba 
konstatovat, že rok od roku jsme 
se zvětšovali, což je příjemné. 
Každý rok se nám také podařilo 
instalovat  – dle dispozic a tva-
ru stánku – sadu cechovních 
panelů, které jsme vyráběli jako 

prezentaci všech členů výrobců, 
kteří se účastní projektu Bezpeč-
ná země. Zde také jdeme s do-
bou, a každý výrobce, který chtěl 
a měl kapacitu vyslat vlastní 
lidi, mohl mít na stánku svého 
zástupce s aktuální prezentací 
svých výrobků. Někdy formou fi-
nančního příspěvku, jindy se po-
dařilo vyjednat zařazení našich 
členů výrobců jako vystavovate-
lů. Rozdílné podmínky jsou dány 
vždy tím, kdo veletrh pořádá. 
Do současnosti to byly celkem 
tři agentury, z nichž poslední je 
přímo výstaviště Letňany, které 
se, ke cti výstavnictví, postavilo 
k záležitostem okolo vyjednání 

stánku čelem a velkoryse. Za 
což jim společným jménem tří 
výše jmenovaných institucí ještě 
jednou děkujeme. I letos byli na 
stánku zástupci několika před-
stavovaných členů výrobců či 
distributorů, z nichž jmenujme 
EVVA, dormakaba, EG-Line.

Na každém ročníku se také daři-
lo distribuovat Katalog doporuče-
ných výrobků. Letos zbrusu nové 
3. Rozšířené a doplněné vydání. 
Katalog, který změnil visáž a při-
bral na obsahu, ocenili zejména 
policisté. Ještě více však ná-
vštěvníci, kteří katalog z rukou 
policistů na stánku přebírali. 

Poradenské centrum For Arch 2018
Stánek Poradenského centra přilákal i letos mnoho 
návštěvníků. Obrovský zájem budil nový Katalog do-
poručených výrobků z rukou zástupců Policie ČR.   

Rozdalo se necelých 500 kusů, 
což je nejvíc, ze všech ročníků 
For Arch, na kterých jsme, jako 
asociace fungovali.

Co se však za těch několik let 
nezměnilo téměř vůbec, jsou 
problémy, se kterými návštěv-
níci přicházeli pro rady. Takřka 
ohranou písničkou byly klíče, 
které již dávno svoji bezpečnost 
pozbyly, jež patří do vložek s da-
tem výroby ještě před revolucí. 
Pak také drahé vložky ve 4 RC, 
které však zamykají voštinové či 
papundeklové dveře – za údivu 
uživatele „jak je možné, že mě 
vykradli, když mám tak drahou 
vložku?“ a podobné evergreeny. 

Závěr je opět stále stejný – ANO, 
PREVENCE A OSVĚTA MÁ 
SMYSL! A Poradenské centrum 
má své místo na tomto veletrhu. 
O to více nás těší, že můžeme 
rozdávat rady a doporučení, a že 
šíříme osvětu mezi naše spolu-
občany a veškerou laickou veřej-
nost. A zároveň tak propagujeme 
profesionální služby a sortiment 
všech našich členů.

Jedna záležitost je také, rok co 
rok, stejná. A jsou to návštěvy 
jednotlivých členů přímo na 
stánku. A to nejen z řad výrobců 
ale i zámkařů a mnohaletých 
pracovníků v oboru. Z nich mohu 
vzpomenout krásné zastavení 

Antonína Koutného z Roste-
xu, mnohaletého obchodního 
zástupce pro Moravu, který se 
přišel zároveň rozloučit, neboť 
odchází do důchodu. Zastavili se 
také obchodní ředitel Rostexu 
pan Horemuž, obchodní ředitel 
Tokozu pan Neuvirt a další. 
Pro přístí rok by dispozice stánku  
měla zůstat stejná lako letos, 
což je výhoda, jelikož rozmístění, 
rohová pozice a celková rozloha 
plochy stánku se ukázala jako 
optimální a de-facto zatím nejlep-
ší, co jsme kdy měli.
Tento ročník můžeme směle 
označit velmi úspěšným.

Tomáš Pospíšil
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Security Essen 2018
Zájezdu do ESSENU na mezinárodní bezpečnostní ve-
letrh SECURITY ESSEN 2018 se zúčastnilo 22 členů 
cechu.
Doprava byla zajištěna autobu-
sem Mercedes Sprint a dvěma 
řidiči, kteří se střídali. Cesta 
dlouhá, ale uběhla krásně pří-
jemně. V určený čas jsme se 
ubytovali ve městě Wureppetal 
a přesunuli se na večeři. Večeři 
pro členy zajistilo vedení společ-
nosti dormakaba Česko a spo-
lečnosti H&B Group. Zástupce 
dormakaba Česko , Ivo Buk přiví-
tal všechny hosty a popřál jim 
příjemný večer. Cechmistr doplnil 
přivítání pár organizačních zále-
žitostí na druhý den. Následovala 
společná fotografie před hracím 
automatem s muzikanty. Zají-
mavostí místa bylo nepochybně 
prostředí bývalého městského 
bazénu, který byl předělán na 
restauraci.
Druhý den ráno, jsme se po 
snídani vydali na návštěvu 
výrobního závodu dormakaba 
v Eneppetalu. Ráno ještě, než 
jsme opustili město Wureppetal, 
jsme viděli jak funguje nadzemní 
elektrická dráha, která se klikatí 
nad místními komunikacemi cca 
15 m nad zemí. Zajímavé řešení 
například pro přecpanou praž-
skou dopravu.
Závod dormakaba v Eneppe-
talu, nám nabídl ukázkou části 
portfolia výrobků Dorma a Kaba 
v předváděcím centru společ-
nosti, kde bylo též připravené 
pohoštění. Byli jsme rozděleni 
na dvě skupiny, kdy jedna pro-
cházela výrobním závodem a 
druhá se seznámila s produkty 
v předváděcím interaktivním 
centru a následně se vystřídali. 
Všechny nás překvapila roz-
sáhlá výroba, která se zaměřuje 

na dveřní zavírače a panikové 
zadlabací zámky. Všechny díly si 
výrobce v podstatě sám vyrábí, 
není to tedy jen klasická montov-
na, kde se z dílu montují hotové 
výrobky. Preciznost a kvalita byla 
vidět na každém kroku. V oddě-
lení elektroniky to vypadalo jako 

na operačním sále. Všude bílé 
pláště a speciální prostředí, které 
je nutné pro výrobu elektronic-
kých částí.
V určený čas dle plánu jsme se 
přemístili na výstaviště v Essenu. 
První společnou návštěvu jsme 
věnovali na pozvání společnosti 

Lock Fest 2018
Již třetí ročník zámkařského veletrhu LockFest, pořá-
daný spřátelenou AZKS, proběhl letos ve dnech 22.-23. 
září v Karlových Varech a dle všech ukazatelů byl mi-
mořádně úspěšný.
Veletrhu se zúčastnilo 51 vy-
stavovatelů z celkově 15 zemí 
světa z řad výrobců a distributorů 
uzamykacích systémů, strojů 
na řezání klíčů a prostředků 
pro nouzové otvírání dveří, aut 
a trezorů. Veletrh navštívilo 1762 
návštěvníků, kteří přicházeli 
z velké části také ze zahraničí, 
kdy nejdále to měl návštěvník 
z Dubaje.
Partnery veletrhu byly společnos-
ti European Lockmaster Group, 
EVVA, dormakaba, ADBAR 
electonic key, FAB ASSA ABLOY, 
MUL-T-LOCK, TOKOZ, ROS-
TEX,  Viro, Hotel THERMAL, 
Hasičský záchranný sbor České 

republiky,  Asociace českých 
lockpickerů, ČVUT Fakulta infor-
mačních technologií, Cech me-
chanických zámkových systémů 
a Trezor Test.

Veletrh měl již dnes klasickou 
komorní strukturu, kdy v přízemí 
hotelu Thermal byla umístěna 
výstava produktů vystavovatelů 
a v sousedících saloncích probí-
haly odborné semináře z ob-
lasti nouzové otevírací techniky 
a presentace nových produktů 
z oboru. V doprovodném progra-
mu proběhly zajímavé ukázky 
lockpickingu. V sobotu večer 
byla uspořádána Gala večeře 

s bohatým menu a kulturním 
programem, kde mj. byly rozdány 
účastnické listy vystavovatelům 
a uděleny významné oborové 
ceny.

Cech mechanických zamyka-
cích systémů podporuje veškeré 
činnosti směřující k širší infor-
movanosti veřejnosti a k dalšímu 
prohloubení profesionálního umu 
a znalostí zámkařů a klíčařů. Na-
šim kolegům z AZKS k dosaže-
nému úspěchu veletrhu LockFest 
blahopřejeme.

Ing. Ivo Buk 
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SILCA  pan Gianfranco Cisilino, 
který nás také přivítal. Věnovali 
jsme se zde novinkám a mimo 
jiné také přístrojům pro identi-
fikaci polotovarů klíčů. Kolem 
bylo vidět mnoho zajímavého 
od předních světových výrobců, 
mezi největší expozice se patří 
zmínit ASSA ABLOY, EVVA, SAL-
TO, ABUS,WILKA a neztratil se 
v konkurenci ani TOKOZ, který 
představil letošní novinku, elek-
tronický klíč vlastní výroby.

Seznam vystavovatelů lze dohle-
dat na www.security-essen.de. 
Po náročném dni jsme odrazili 
směr domov.
Zájezd opět naplnil očekávání 
a dal příležitost seznámit se 
s trendy jak v mechanice, tak 
v mechatronice napříč všemi 
významnými výrobci. Cechmis-
tr využil příležitosti a navštívil 
kolegy z INTERKEY ( asociace 
zámkařů v Německu), kde do-
mluvil pokračování úzké spolu-
práce mezi našimi společenstvy. 
Našemu jednání byl též přítomen 
prezident ARGE se kterým jsme 
navázali spolupráci na poli no-
rem prevence kriminality a v rám-
ci naší činnosti v CEN/TC 325.

Věřím, že za dva roky  se bu-
deme v ESSENU opět setkávat 
s mechanikou, která tvoří stále 
základ mechanické bezpečnosti 
po celém světě.
Děkuji vedení společnosti dor-
makaba Česko za organizaci 
prohlídky závodu. Dík patří za 
pozvání na večeři společnosti 
dormakaba Česko a H&B Group. 
Poděkování též patří společnosti 
SILCA za přivítání a výklad na 
její expozici. Závěrem bych rád 
vyjádřil poděkování všem účast-
níkům zájezdu a těším se na 
další setkání v rámci cechovních 
akcí. 

cechmistr Ing. Petr Fráz

Slovo cechmistra
O For Archu a Katalogu doporučených výrobků.
Letošní ročník ForArch 2018, se 
konal ve dnech 18.9.-22.9. Cech 
měl opět úspěšný společnou 
expozici s policií ČR a MV-ČR, 
PORADENSKÉ CENTRUM. 
Účast byla opět vysoká a byl 
znát zvýšený zájem ze stran 
potenciálních zákazníků o zabez-
pečení bytu, rodinných domů. 
Nebylo výjimkou ani dotazy na 
trezory či panikové zámky. 
V průběhu veletrhu se uskuteč-
nila řada významných setkání 
cechmistra s výrobci a členy 
cechu, což hodnotím, jako velmi 
pozitivní v činnosti našeho ce-

chu. 
Na veletrhu jsme představili také 
nový „katalog doporučených 
výrobků“, na kterém má hlavní 
zásluhu mistr správní sekce 
Tomáš Pospíšil, který zaslouží 
pochvalu za nové provedení. 
Díky patří všem kolegům, kteří 
se na jeho vzniku podíleli a bez 
jejich příspěvků by nezazname-
nal takový pozitivní ohlas. Jenom 
na veletrhu bylo rozdáno téměř 
500 výtisků a zájemci ze stran 
vysokých škol a institucí se hlásí 
o jeho zaslání.
Cech byl také spolupořadate-

lem konference na téma „ Bez-
pečná škola-základ bezpečné 
obce“, která proběhla ve středu 
dne 19.9. a které se zúčastnilo 
celkem téměř 100 poluchačů 
převážně ze státní správy, škol 
a školských zařízení.
Úspěšný veletrh byl zakončen 
v sobotu 22.9. a v odpoledních 
hodinách jsme převezli naše 
cechovní panely opět do depo-
zitu na kontaktní adrese cechu 
u kolegů z EGline, Nádražní 
280/62, P5. 

cechmistr Ing. Petr Fráz

KATALOG | KATALÓG
DOPORUČENÝCH 

   VÝROBKŮ | VÝROBKOV

K ÚČINNÉ OCHRANĚ OSOB A MAJETKU V REZIDENČNÍCH                         
A KOMERČNÍCH OBJEKTECH VEŠKERÝCH KATEGORIÍ

NA ÚČINNÚ OCHRANU OSÔB A MAJETKU V REZIDENČNÝCH   
A KOMERČNÝCH OBJEKTOCH VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ

Katalog 
doporučných
výrobků
Nově nabízí 56 stran nabitých 
informacemi.  Rozdělený obecné 
edukační a produktové části. 
3. vydání obsahuje nově infor-
mace o aktuálních počinech, 
projektech a nových partnerech 
cechu. Zároveň také ucelenou 
stať týkající se zkoušení, certifi-
kace a norem, která v předcho-
zích vydáních chyběla. Zejména 
tato část napomáhá široké laické 
veřejnosti v orientaci mezi nor-
mami, vysvětlením procesů cer-
tifikace a jaká konkrétní kritéria 
musí výrobky splňovat. Norem 
se dotýkáme také v souvislosti 
s právní ochranou z hlediska 
legislativy. Inovovaná produktová 
část je doplněna o představení 
každého výrobce a distributora, 
kterých je v katalogu rovných 
9. Závěr patří aktualizovanému 
seznamu všech našich členů.

Tomáš Pospíšil KATALOG STAHUJTE ZDE

http://cmzs.cz/assets/files/KATALOG_2018_web.pdf


12 13

ZAHRANIČNÍ NOVINKY INZERCE

Vydal: Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR

č. reg.: 12952  E 21008
DATUM VVYDÁNÍ: 10/2018 - vychází pouze v elektronické podobě.

Korespondenční adresa: CMZS ČR, Nádražní 62/280,  150 00 Praha 5
www.cmzs.cz, cmzs@cmzs.cz
Redakční a marketingové oddelění CMZS: Tomáš Pospíšil     
Korektury, grafická úprava a sestavení: Tomáš Pospíšil

VŠICHNI ČLENOVÉ MAJÍ NOVĚ MOŽNOST BEZ-
PLATNÉ INZERCE V CECHOVNÍM MINI ZPRA-
VODAJI, KTERÝ BUDE VYCHÁZET POUZE V 
EKETRONICKÉ VERZI CCA KAŽDÉ 2 MĚSÍCE. 

VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ 
I PLOŠNÉ INZERCE - PODKLADY ZASÍLEJTE 

MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE
celá strana
půl strana na šířku
půl strana na výšku
čtvrt strana na šířku
čtvrt strana na výšku
osmina strany na šířku

V1 –
S2 –
V2 –
S4 –
V4 –
S8 –

(185 × 272 mm)
(  92 × 272 mm)
(185 × 136 mm)
(185 ×   68 mm)
(  46 × 272 mm)
(  92 ×   68 mm)

PODKLADY PRO INZERCI 
V UVEDENÝCH ROZMĚRECH 
(IDEÁLNĚ JAKO JPG, PDF, PNG)
ZASÍLEJTE DO REDAKCE NA:

E-mail: tomas.pospisil@cmzs.cz

3

Žena stojící v čele CEZA
Aneb logo Bezpečná země má novou slovenskou 
sestřičku „Bezpečnou krajinu“! Což je zejména záslu-
hou cechmajsterky Kataríny Olešanské  

Je tomu více než rok, kdy bylo 
vedení CMZS osloveno sym-
patickou „první dámou“ právě 
vznikající organizace na Sloven-
sku, ohledně vzájemné pomoci, 
podpoře a spolupráce. 
Historicky první setkání 
proběhlo na Konventu ELF 
2017 v květnu v Praze. 
V tu dobu čerstvě vzniklo 
občanské sdružení klíčařů 
a zámkařů na Slovensku, 
se 13ti zakládajícími členy. 
Vzájemná spolupráce, 
vzhledem k naší společné 
historii a geografické po-
loze byla logickým vyústě-
ním tohoto jednání.
Projekt Bezpečná země, 
který dnes již znamená 
stabilní platformu pro naše 
členy zámkaře a výrobce, 
tak získal možnost rozvi-
nout se i za hranice. Ve 
spoustě případů naší zá-
kladny najdeme členy, kteří mají 
svojí působnost také na Sloven-
sku. Svojí velikostí, strukturou, 
polohou a způsoby uplatňování 
bezpečnostních zásad je český 
a slovenský trh velice podobný. 
Samozřejmě se liší v mentalitě, 

nátuře obyvatelstva a nákupních 
zvyklostech, to je však věcí mar-
ketingu a lokálních obchodních 
strategií. Produktově i rozsahem 
portfolia výrobků jsme však 

takřka totožná sortimentní sku-
pina. Většinu zboží, kterou lze 
koupit na českém trhu je taktéž 
k dostání k i na Slovensku. 
To vše znamenalo dobré pod-
mínky pro zahájení preventivního 
bezpečnostního projektu Bez-

pečná země také na Slo-
vensku, prostřednictvím 
nové asociace Cech zám-
karov, se zkratkou CEZA. 
Cech MZS-ČR poskytl 
slovenské asociaci mutaci 
loga ve slovenském jazy-
ce, graficky vycházející 
z původního loga BZ. 
Právě v tomto roce – 2018 
proběhly na slovenské 
straně dva významné 
zápisy na ÚPV. Jedním byl 
zápis loga CEZA a dru-
hým zápis loga BK – tedy 
Bezpečná krajina, v obou 
případech pod ochrannou 

známku. Tato záležitost je vel-
kou zásluhou již zmiňované Ing. 
Kataríny Olešanské, coby ener-
gické cechmajsterky. Projekt BZ 

(respektive BK) tak stupuje 
do nové éry působení na 
prvním zahraničním trhu. 
Jedná se zároveň o ještě 
užší propojení obou aso-
ciací, a to nejen k výměně 
vzájemných zkušeností, 
praxe, a šíření osvěty 
prostřednictvím projektu. 
Blahopřejeme k registraci 
obou log a těšíme se na 
další spolupráci.
Více o Cechu zámkarov 
se také dočtete v novém 
Katalogu doporučených 
výrobků, který je ve svém 
názvu koncipovaný.CEZA 
a paní Olešanská se také 
významně podílela na 
vzniku tohoto katalogu, za 

což jí patří velký dík. I proto je 
část nákladu katalogu určena pro 
slovenský trh a právě na podporu 
a šíření osvěty v rámci Bezpečné 
krajiny.

Tomáš Pospíšil


